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ึ
SET Index

1,638.24

เปลีย
่ นแปลง

+12.67

มูลค่า(ลบ.)

56,879

แ วร ับ 1

1632

แนวรับ 2

1620

แ ว า 1

1650

แนวต ้าน 2

1656

Technical Selection
DAILY VIEW
ดัชนียน
ื เหนือเสน้ EMA 10 และทดสอบแนวต ้านที่ 1640
จุด โดย MACD ยังอยูข
่ าขึน
้ และ Modi.Sto ก็ปรับตัวขึน
้
่ กัน จึงคาดว่าดัชนีจะขึน
เชน
้ ต่อได ้ทีแ
่ นวต ้านถัดไป โดยมี
แนวรับอยูท
่ ี่ 1632 และ 1620 จุด สว่ นแนวต ้านที่ 1650
และ 1656 จุด
ทีมวิเคราะห์ทางเทค ค
ิ
485

PhillipResearch

PhillipResearch

TOP

CHG

MBK

บทวิเคราะห์หุ ้นรายตัว กรุณาอ่านหน ้าถัดไป
(เฉพาะผู ้ทีม
่ บ
ี ญ
ั ชเี ท่านัน
้ )
สนใจเปิ ดบัญช ี เพือ
่ รับบทวิเคราะห์เพิม
่ เติม
โทร 02-635-1700 ต่อ 486

PhillipCapitalTH

02 635 1700 ต่อ 486

www.poems.in.th
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Stock View: TOP

ซอื้
ราคากลับมายืนเหนือเสน้ EMA 10 และทดสอบเสน้
ั ญาณซอ
ื้ จึงคาดว่าราคาจะ
EMA 25 โดย MACD สง่ สญ
ขึน
้ ต่อไปได ้
แนวรับ 64.75

แนวต ้าน 68.00,70.00

Cut Loss 63.75

2562

Stock View: MBK

ซอื้
้
ั ้ ยังเป็ นกรอบ
ราคาลงแต่ไม่หลุดเสนแนวรั
บ ทาให ้ระยะสน
Sideways และราคากลับตัวไปยืนเหนือเสน้ EMA 200
จึงคาดว่าราคาจะขึน
้ ต่อได ้

แนวรับ 22.30

แนวต ้าน 23.00,23.60

Cut Loss 22.00

FOLLOW UP
หุน
้ ทีแ
่ นะนาไปแล้ว 3 ว ันทาการ
วันทีแ
่ นะนา

Stock View: CHG

ซอื้
ราคาขึน
้ ทะลุแนวต ้านที่ 2.40 แล ้วทดสอบ High เดิม
ั ญาณซอ
ื้ จึงคาดว่าราคาจะขึน
โดย MACD สง่ สญ
้ ต่อไป
ได ้
แนวรับ 2.42

แนวต ้าน 2.54-2.60

ทีมวิเคราะห์ทางเทค ค
ิ
485

Cut Loss 2.38

PhillipResearch

หุ ้น
สถานะล่าสุด
KTC
เปิ ดทีแ
่ นวต ้าน
3 วันทาการ
ORI
ทากาไรที่ 8.40 (+1.81%)
ก่อนหน ้า
PTTGC ทากาไรที่ 54.75 (+3.77%)
GUNKUL อยูร่ ะหว่างการถือและรอขาย
2 วันทาการ
EKH
อยูร่ ะหว่างการถือและรอขาย
ก่อนหน ้า
UTP
Cut Loss ที่ 11.10 (-1.77%)
KBANK Cut Loss ที่ 156.50 (-1.57%)
วันทาการ
EPG
อยูร่ ะหว่างการถือและรอขาย
ก่อนหน ้า
BJC
ทากาไรที่ 55.00 (+4.76%)
อ ัตราผลตอบแทนเฉลีย
่ สะสมปี 62
85.18%

วันที่ 19 มีการแก้ ไขอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย เนื่องจากมีการคานวณผิดพลาด
โดยทางฝ่ ายต้ องขออภัยในความไม่สะดวก

ตารางปรับปรุง
ม.ค.-62
ก.พ.
23.79% 8.24%

PhillipResearch

มี.ค.
7.36%

เม.ย.
11.86%

พ.ค.
7.91%

PhillipCapitalTH

มิ.ย.
19.73%

ก.ค.
16-ส.ค. YTD '62
7.33% -0.82% 85.40%
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